
 

Eteläinen Kirkkonummi

§

havainnekuva/viistoilmakuva

61 62

€

Hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on hy-
väksytty yhdyskuntatekniikan lautakunnassa 22.3.2012 
(§ 23). Alue sijaitsee Pikkalanlahdella, Strömsbyvikenin 
lahden rannalla Strömsbyntien molemmin puolin, noin 
kahden kilometrin etäisyydellä Kantvikin keskustasta. 
Etäisyys kuntakeskukseen on hieman yli viisi kilomet-
riä. 

Alueella on Helsingin Sataman hallinnoima satama ja 
sen yhteydessä toimiva sementtiasema, muutamia 
vanhempia asuinrakennuksia sekä viher- ja peltoaluei-
ta. Alue käsittää myös Strömsbyn teollisuusalueen 
asemakaavaan kuuluvan työpaikkakorttelin, jonka 
käyttötarkoitusmerkintää tarkastetaan vastamaan tä-
mänhetkiseen kysyntään. Alue tukeutuu Kantvikin ja 
kuntakeskuksen palveluihin.

Tavoitteena on toteuttaa suunnittelualueelle merel-
linen asuntoalue ja vetovoimainen pienvenesatama. 
Uusi asuinalue sijoittuu olemassa olevan sataman lä-
hiympäristöön. Alueelle tulee pientalorakentamista 
sekä kerrostalorakentamista. Elinkeinopoliittisena ta-
voitteena on kehittää Strömsbyn alueesta seudullinen 
veneilyalan palvelukeskittymä ja sen johdosta merkit-
tävä työpaikka- ja palvelurakentamisen alue. Nykyinen 
satamatoiminta säilyy alueella.

Asemakaavaehdotus oli nähtävillä vuonna 2016. Näh-
tävillä olon jälkeen laadittujen kunnallisteknisten 
yleissuunnitelmien ja niistä aiheutuvien maankäytön 
muutosten johdosta oli perusteltua laatia tarkistettu 
kaavaehdotus. Yleissuunnitelmien valmistuttua laadi-
taan tarkistettu kaavaehdotus. 
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Prikiranta – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta

Ilmakuva

PRIKIRANTA

HANKKEEN MERKITTÄVYYDEN
ARVIOINTI

HANKKEEN KUVAUS

Prikiranta – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta

Muut erityiset perustelut tai huomioon 
otettavat asiat

Prikirannan maankäyttö todennetaan vireillä olevassa 
Kantvikin osayleiskaavassa. Kantvikin koulun laajentami-
sessa otettava huomioon osayleiskaavan mahdollistava 
oppilasmäärän kasvu.
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Hankkeen strategisuus

Hanke on kunnan strategioiden mukainen. Alueelle toteu-
tetaan asuinrakentamista ja se edistää kunnan MAL-sopi-
muksen toteutumista.  

1

Hankkeen taloudellisuus

Hanke on hyvin saavutettavalla alueella. Alue on osin 
kunnallisteknisten verkostojen piirissä ja täydennysra-
kentamisalueet sijaitsevat niiden lähituntumassa. Hanke 
edellyttää kuitenkin merkittäviä kunnallisteknisiä inves-
tointeja. Etenkin rantavyöhykkeen toteuttaminen virkis-
tysalueena on haasteellista.

Joukkoliikenteen palvelutaso on kohtalainen. Hankkeen 
toteutumisen myötä syntyvät uusi maankäyttö luo painei-
ta liikenneyhteyksien ja joukkoliikennetarjonnan paranta-
miselle
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Hankkeen maanomistajanäkökulma sekä
elinkeino- ja ilmastopoliittinen ulottuvuus

Hanke on elinkeinopoliittisesti merkittävä, sillä alueelle on 
tarkoitus kehittää seudullinen veneilyalan keskittymä. To-
teutuessaan sillä on myönteinen vaikutus kunnan vetovoi-
maisuudelle ja kuntakuvalle. Pienvenesataman yhteyteen 
on tarkoitus kehittää satamatoimintaa tukevia palveluita, 
jotka parantavat Kantvikin alueen palvelutarjontaa. Lisäk-
si uudet asukkaat vaikuttavat myönteisesti palvelujen mo-
nipuolistumiseen mahdollisesti Kantvikissa ja Kirkkonum-
men liikekeskuksessa.

Hanke sijoittuu osin kunnan omistamalle maalle, jolle asu-
miseen kaavoitettavat tontit tuottavat kunnalle myynti- 
tai vuokratuloja. Vuonna 2016 valmistuneessa kaavaeh-
dotuksessa oli liki 20 pientalotonttia kunnan omistamalle 
alueelle. Hanke on ilmastopoliittisesti perusteltu, jos ra-
kentaminen toteutetaan puu- ja massiivipuurakenteisina.
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Hankkeen virkistyksellinen ja 
ei-aineellisten arvojen ulottuvuus

Alueella on virkistyksellisiä ja kulttuurihistoriallisia arvo-
ja ja se liittyy kiinteästi Kasabergetin virkistysalueeseen. 
Alueen suunnittelussa on huomioitava ranta-alueen po-
tentiaali virkistyksessä.

Hanke monipuolistaa kuntalaisten virkistysmahdollisuuk-
sia alueelle sijoittuvien uusien virkistyspalveluiden kautta. 
Alueen luontoselvitys on laadittu. Maankäytön suunnitte-
lussa on huolehdittava, että alueella kulkeva riistaeläinten 
kulkuyhteys säilyy toimivana, mikä monipuo-listaa myös 
kuntalaisten virkistysyhteyksiä.
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